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PROTOKÓŁ NR III/2010 

Z II SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU 

 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1005 

Zakończyła się o godz. 1300 

 

W sesji uczestniczyli : 

1. Radni zgodnie z listą obecności, 

2. Zaproszeni goście, zgodnie z listą uczestnictwa w sesji – stanowiącą załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Sesji przewodniczył Pan Zbigniew Pilśniak – Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku 

oraz Pan Jerzy Sądel i Pan Stanisław Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w 

Kłobucku. 

 

Realizując czynności proceduralne Pan Zbigniew Pilśniak – stwierdził, że w sesji uczestniczy 

20 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Następnie stwierdził prawomocność sesji. 

 

Ks. Prałat płk dr Wiesław Korpeta, Proboszcz Parafii p. w. św. Marcina w Kłobucku – złożył 

wszystkim obecnym na sali życzenia noworoczne. 

 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przedstawił proponowany porządek obrad sesji i 

poinformował o możliwości wprowadzenia zmian: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji. 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 

5. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania Radnych. 
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7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 

8. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w 

okresie między sesjami. 

9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu kłobuckiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2011. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i 

wydatków nimi finansowanych przy jednostkach budżetowych Powiatu Kłobuckiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej.   

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.   

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kłobuckiego na lata 2011 – 2021. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.  

19. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1300). 

20. Wnioski i oświadczenia Radnych. 

21. Zakończenie III Sesji Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego 

porządku obrad. 

 

Głosowało  20 radnych, w tym : 

• Głosów „ za „ - …………………… .oddano 20 

• głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0 

 

Porządek obrad III Sesji Rady Powiatu został przyjęty. 
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PKT 4 –Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu w Kłobucku

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z II Sesji 

Rady Powiatu. 

        

 Głosowało  20 radnych, w tym : 

• Głosów „ za „ - …………………… .oddano 19 

• głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 1 

 

Protokół z II Sesji Rady Powiatu został przyjęty.                                                                                                 

 

PKT 5 – Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z 

działalności Zarządu z okresu między sesjami. 

 

Informację o pracy Zarządu Powiatu z okresu między sesjami, tj. od sesji w dniu 14 grudnia 

2010 roku, przedstawił Starosta Kłobucki – Roman Minkina. 

 

Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami stanowi załącznik do 

protokołu z sesji. 

 

PKT 6 – Interpelacje i zapytania Radnych 

Radny Piotr Derejczyk – poinformował Radnych, że ma dwie interpelacje skierowane do 

Starosty Romana Minkiny. Powiedział: „Pierwsza dotyczy wniosku Powiatu Kłobuckiego o 

dofinansowanie inwestycji drogowej z rezerwy subwencji ogólnej. Jak wiadomo przepis art. 

26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego nakazuje utworzenie w budżecie państwa rezerwy subwencji ogólnej. Ona jest 

przeznaczana na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. I tutaj, 

wiem, że jest w tym roku, preferowane są dwa typy inwestycji – pierwsze to jest budowa i 

przebudowa obiektów inżynierskich, którym zostały nadane jednolite numery inwentarzowe, i 

budowa i przebudowa ciągów drogowych przez obszar co najmniej dwóch jednostek 

samorządowych: powiatów i województw. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest 

oczywiście posiadanie odpowiedniego wkładu własnego, zabezpieczonego w budżecie oraz 
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to, że posiada się ważną decyzję o pozwoleniu na budowę, wyłączeniem są tereny, które są 

popowodziowe. Ja mam do Pana taką, w moim przekonaniu są dwa, co najmniej dwie 

inwestycje, które moglibyśmy zrealizować w ramach dofinansowania z tego źródła – jest to 

remont drogi powiatowej nr 1027S Stary Kocin – Ostrowy nad Okszą, który biegnie przez 

Powiat Częstochowski i Powiat Kłobucki, który częściowo żeśmy remontowali teraz, przed 

samą zimą i drugi to jest remont wiaduktu w miejscowości Więcki, nad tą magistralą 

kolejową, magistralą węglową, w drodze powiatowej 2029S. I mam takie pytanie – czy 

Zarząd Powiatu już rozważał jakie inwestycje, jaką inwestycję, bo tam najlepiej jest użyć 

jedną, będzie starał się uzyskać dofinansowanie – to jest jakby pierwsza sprawa, a jeżeli nie to 

jakie tutaj kroki można przedsięwziąć żeby była możliwość zgłoszenia jednej z tych dwóch 

inwestycji. Drugie moje pytanie dotyczy, interpelacja, dotyczy wniosku który wczoraj 

przedłożył na sesji Rady Gminy Miedźno Radny Józef Wąs z Mokrej, chodzi o to żeby na 

drodze powiatowej 2023S w miejscowości Mokra III, przy przystanku autobusowym ustawić 

pulsacyjne światła drogowe, w postaci takiego pulsującego pomarańczowego światła nad osią 

jezdni, które by oznaczało, że w tym miejscu jest miejsce niebezpieczne, w którym należy 

zachować określoną prędkość. Specyfika zabudowy Mokrej polega na tym, że one są ułożone, 

trzy miejscowości pod rząd, prostopadle do tej drogi 2023S, która leci między Kłobuckiem a 

Zawadami i samochody jadąc nie zachowują wymaganych przepisem, przepisami ruchu 

drogowego prędkości. Kilka lat temu zdarzyło się w tym miejscu, o którym Pan Radny Wąs 

mówił, wypadek śmiertelny – zginęła dziewczynka, która wysiadała z autobusu, także bardzo 

bym prosił tutaj, żeby Zarząd pozytywnie odniósł się, ten wniosek zapadł wczoraj na Radzie i 

będzie kierowany tutaj przy w współudziale Rady Gminy Miedźno, na pewno finansowym 

nawet też, wykonanie tego zadania byłoby. Dziękuję bardzo.”1

 

Radny Zenon Witek – zwracając się do Przewodniczącego Rady Powiatu, zwrócił uwagę, że 

na początku poprzedniej kadencji w porządku obrad umieszczony był tylko jeden raz punkt 

Wnioski i zapytania mieszkańców. Nadmienił, że w trakcie trwania kadencji wywalczył, aby 

punkt ten był realizowany dwa razy – na początku i na końcu sesji. Teraz znów powrócono do 

wersji pierwotnej. Zaproponował, aby punkt Wnioski i zapytania mieszkańców realizowany 

był jednak dwukrotnie. 

 

                                                 
1 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 
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Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zapewnił, że punkt Wnioski i zapytania mieszkańców 

będzie realizowany dwa razy – na początku i na końcu sesji. 

 

Radna Małgorzata Gworys – zawracając się do Pana Tadeusza Pułki, Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kłobucku, poinformowała, że w dniu wczorajszym na sesji Rady Gminy we 

Wręczycy Wielkiej padła propozycja ze strony Radnego Żerdzińskiego, aby przy drodze 

powiatowej, na skrzyżowaniu ulic Kopernika z Częstochowską w Truskolasach oraz przy 

szkole w miejscowości Kuleje ustawić skrzynki z piaskiem. 

 

Radny Tomasz Szymański – przyznał, że on także uczestniczył w dniu wczorajszym na sesji 

Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej. Ze strony Radnych padła propozycja, aby przed 

następnym okresem zimowym Starosta w porozumieniu z Wójtem Gminy Wręczyca ustalił 

wszystkie kwestie związane z odśnieżaniem dróg powiatowych. Nadmienił, że do Radnych z 

tejże Gminy dociera szereg informacji od mieszkańców, że pojazdy, które mają odśnieżać 

drogi we Wręczycy często jeżdżą z podniesionymi pługami. Dodał, że sprawą należy się 

zająć, by w następnym okresie zimowym takie sytuacje nie miały miejsca. 

 

Radny Jerzy Sądel – nadmienił, że był wczoraj obecny na sesji Rady Gminy w Lipiu i padły 

tam żądania, aby w gminnych ośrodkach zdrowia, w niedziele, zorganizowane były dyżury 

pielęgniarek, gdyż jest duża liczba starszych osób, które muszą otrzymywać zastrzyki, a nie 

stać ich na prywatne wynajmowanie pielęgniarek. Następne pytanie, odnośnie negocjowania 

wysokości kontraktów lekarzy specjalistów z Narodowym Funduszem Zdrowia, skierował do 

Zarządu Powiatu i Pana Mariana Nowaka, Dyrektora ZOZ w Kłobucku. 

 

Radny Zenon Witek – powrócił do sprawy eksmisji Państwa Maklesów z budynku należącego 

do Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku. Przypomniał, że minął kolejny rok, a 

Państwo Maklesowie dalej mieszkają w Domu Dziecka, mimo sądowego nakazu eksmisji. 

Stwierdził, że Burmistrz Kłobucka, Pan Krzysztof Nowak powinien wreszcie zorganizować 

jakiś lokal zastępczy dla tej rodziny. Zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu, aby 

doprowadził tą sprawę do końca. 
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PKT 7 – Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego 

Rady Powiatu 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poinformował, że w okresie między sesjami do Rady 

Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma: 

 

1/ Pismo Pana nadkom. mgr Andrzeja Wystalskiego, Komendanta Powiatowego Policji w 

Kłobucku z dnia 16 grudnia 2010 roku – zaproszenie na spotkanie członków Społecznego 

Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. 

 

2/ Pismo Pana Mariana Nowaka, Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 

13 grudnia 2010 roku – odpowiedź na pismo NZ/III/8012/180/10”R” z dnia 30 listopada 

2010 roku. 

 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przekazał Radnym życzenia świąteczne i noworoczne, 

które otrzymał od stowarzyszeń, organizacji, jednostek i osób prywatnych. 

 

PKT 8 – Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i 

Wniosków. 

 

Zgłoszono kandydatury trzech Radnych: Radnego Wiesława Dryndę, Radnego Henryka 

Drabika oraz Radnego Tomasza Szymańskiego. Radny Szymański nie wyraził zgody, 

natomiast pozostali dwaj Radni zgodę wyrazili. Jako trzeciego członka Komisji Uchwał i 

Wniosków wybrano Radnego Jerzego Kiepurę, który wyraził zgodę. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

Głosowało  21 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 21 

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0 

 

W wyniku głosowania powołano Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli 

następujący Radni : 

1. Wiesław DRYNDA  – Przewodniczący 
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2. Henryk DRABIK  – Członek 

3. Jerzy KIEPURA  – Członek 

 

PKT 9 – Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w 

okresie między sesjami 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie 

wniosków podjętych w okresie między sesjami. 

 

Kopię wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz kopia informacji 

Komisji Budżetu i Finansów w Kłobucku stanowią załączniki do protokołu z sesji. Pozostałe 

Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków. 

 

PKT 10 – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 

Radny Maciej Biernacki, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia 

– przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego. 

 

Nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.  

 

Głosowało 21 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - ……………………..oddano 21  

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0 

 

Uchwała Nr 15/III/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego została podjęta i stanowi załącznik do 

protokołu z sesji. 
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PKT 11 – Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 

Radny Maciej Biernacki, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia 

– przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011. 

 

Radny Piotr Derejczyk – zadał pytanie, jakie uwagi zgłosiły wymienione stowarzyszenia. 

 

Radny Maciej Biernacki – powiedział, że uwagi zgłosiły dwa stowarzyszenia. Uczniowski 

Ludowy Klub Sportowy ORIENT zgłosił uwagę dotyczącą rozdziału 6, punktu 2 Programu. 

Przypomniał, że Program, o którym mowa ma zapewniać wspieranie działań o charakterze 

sportowo – rekreacyjnym, których uczestnikami będą mieszkańcy Powiatu. Z treści uwagi 

tego Stowarzyszenia wynika, że Powiat powinien wspierać nie tylko imprezy o zasięgu 

powiatowym ale też o zasięgu ogólnopolskim. Przyznał, że uwaga nie została uwzględniona 

przez Zarząd Powiatu, który chce, aby wspomniane działania były adresowane przede 

wszystkim do mieszkańców naszego Powiatu. Nadmienił, że kolejne dwie uwagi zostały 

złożone przez Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne WIENIAWA. Pierwszy wniosek 

dotyczył rozdziału 5, punktu 7 – Forum współpracy. Stowarzyszenie wnioskowało o 

udzielenie pomocy praktycznej i merytorycznej przy pozyskiwaniu funduszy europejskich. 

Oczekiwanie było takie, żeby pracownicy Starostwa przygotowywali projekty mające pomóc 

w pozyskiwaniu tych środków. Tego wniosku Zarząd Powiatu także nie uwzględnił. 

Zapewnił, że Starostwo zawsze chętnie służy pomocą w tworzeniu takich projektów, ale 

zaznaczył, że cały ciężar organizacyjny opracowywania projektów nie może spoczywać na 

pracownikach Starostwa. Stowarzyszenie WIENIAWA wystosowała jeszcze jedną uwagę, 

dotyczącą rozdziału 5, punktu 8, sugerującą, aby Starostwo ponosiło koszty informowania 

społeczeństwa, poprzez zamieszczanie w lokalnych gazetach adnotacji o udziale organizacji 

pozarządowych w pracach na rzecz Powiatu. Nadmienił, że ta uwaga także nie została przez 

Zarząd uwzględniona, gdyż stowarzyszenia powinny zabezpieczać środki na takie cele ze 

swoich zasobów finansowych. Starostwo, natomiast, zawsze chętnie zamieszcza takie 

informacje na swojej stronie internetowej. 

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.  
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Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.  

 

Głosowało 21 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - ……………………..oddano 21 

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0 

 

Uchwała Nr 16/III/2010 w sprawie  przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2011 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 12 – Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i 

wydatków nimi finansowanych przy jednostkach budżetowych Powiatu Kłobuckiego 

Pani Katarzyna Kurowska, Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt 

uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi 

finansowanych przy jednostkach budżetowych Powiatu Kłobuckiego. 

 

Nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.  

 

Głosowało 21 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - ……………………..oddano 21  

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0 

 

Uchwała Nr 17/III/2010 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i 

wydatków nimi finansowanych przy jednostkach budżetowych Powiatu Kłobuckiego 

została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 
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PKT 13 – Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 

rok 

Pani Katarzyna Kurowska, Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 

 

Nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.  

 

Głosowało 21 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - ……………………..oddano 19  

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 2 

 

Uchwała Nr 18/III/2010 w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok 

została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 14 – Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej 

Pani Katarzyna Kurowska, Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

 

Nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.  
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Głosowało 21 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - ……………………..oddano 21  

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0 

 

Uchwała Nr 19/III/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 15 – Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

Pani Katarzyna Kurowska, Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

 

Nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.  

 

Głosowało 21 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - ……………………..oddano 21  

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0 

 

Uchwała Nr 20/III/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu została 

podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 16 – Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021 

Pani Katarzyna Kurowska, Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na 

lata 2011 – 2021. 
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Radny Piotr Derejczyk – nadmienił, że Wieloletnia Prognoza Finansowa to nowe narzędzie, 

którym Radni Rady Powiatu mogą się posługiwać i ma odzwierciedlać poglądy Rady 

odnośnie finansów Powiatu z poziomu jednorocznego na okres minimum 3 lat. Kolejnym 

zadaniem tego programu jest zracjonalizowanie wyliczania poziomu możliwego zadłużenia. 

Stwierdził, że z realizacją tej drugiej funkcji nie można się zgodzić w tym przypadku, gdyż 

nastąpiło wydłużenie tego okresu z 3 do kilkudziesięciu lat. Natomiast pierwsza funkcja, 

którą wymienił, powinna być priorytetem przy ustalaniu tego typu narzędzia. Przyznał, że 

brakuje mu tego, zwłaszcza w latach 2012 – 2013. Zgodził się, że przepis artykułu 243 

obowiązuje dopiero od roku 2014 ale wykazane założenie obrazuje, że w latach 2012 – 2013  

nie spełni ono tego wymogu, dlatego też cała praca, którą wykonał Wydział Finansowy 

Starostwa, mija się z celem. Wyraził pogląd, że wykazane możliwości analityczne są 

minimalne, dlatego też będzie głosował przeciwko podjęciu tej uchwały. 

 

Pani Katarzyna Kurowska – nadmieniła, że w związku ze znacznym zadłużeniem Powiatu 

Kłobuckiego, nowy wskaźnik w latach 2012 – 2013 nie jest spełniony. Przyznała, że dobrze 

by było gdyby był, ale konieczności takiej nie ma. Spełnione są wskaźniki wynikające ze 

starej ustawy, czyli 15% - wskaźnik z obsługi zadłużenia i 60% wskaźnik zadłużenia i tutaj 

Powiat Kłobucki mieści się w wyznaczonych granicach, jest na poziomie bardzo 

bezpiecznym. Stwierdziła, że w związku z dużym zadłużeniem nie ma realnej możliwości, by 

wskaźnik wynikający z artykułu 243, został w tych latach spełniony. Starostwo musiałoby 

aneksować umowy z bankami, wydłużyć okres spłaty kredytów, ale spowodowałoby to 

zwiększenie kwoty odsetek do spłaty. Raty kredytów zmniejszyłyby się ale odsetki do zapłaty 

byłyby znacznie większe. Dodała, że jest to nieekonomiczne. 

 

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że nie oczekuje nieekonomicznego zachowania ani ze 

strony Zarządu Powiatu, ani ze strony Pani Skarbnik. Nadmienił, że wskaźniki, które dzisiaj 

obowiązują Powiat Kłobucki są nieadekwatne do sytuacji w jakiej on się znajduje. 

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.  
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Głosowało 21 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - ……………………..oddano 20  

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0 

 

Uchwała Nr 21/III/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z 

sesji. 

 

PKT 17 – Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 

2011 rok 

Pani Katarzyna Kurowska, Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok. 

 

Radny Piotr Derejczyk – zwrócił uwagę jak mało środków unijnych na prace inwestycyjne 

pozyskuje się przez polskie procedury. Środki na zadania inwestycyjne były negocjowane w 

latach 2006 – 2007, a do ich realizacji Powiat przystępuje dopiero w roku 2011. Ten długi 

okres czasu bardzo źle świadczy o tym, w jaki sposób można te środki pozyskiwać. Zwrócił 

uwagę, że środki na inwestycje koncentrują się w jednej części Powiatu – na zachodzie. 

Przypomniał okres, kiedy trwały negocjacje odnośnie Planu Rozwoju Subregionu 

Północnego. Na początku wyglądał on nieco inaczej, ale uwagi Urzędu Marszałkowskiego 

wykreśliły część dróg, argumentując to stwierdzeniem, że „prowadzą one do nikąd”. 

Przypomniał, że padły wtedy słowa zobowiązania, że drogi, które w ramach tego programu 

nie będą możliwe do zrealizowania, będą stopniowo wykonywane w ramach innych źródeł, 

między innymi źródeł własnych Powiatu. Następnie zadał pytanie odnośnie zakresu prac 

remontowych dwóch dróg, położonych na terenie Gminy Miedźno: droga łącząca Izbiska i 

Władysławów oraz położona na ulicy Ułańskiej w Miedźnie. 

 

Starosta Roman Minkina – nadmienił, że to czy Powiat Kłobucki otrzyma dofinansowanie ze 

środków unijnych niestety nie zależy tylko od samego Powiatu. Poinformował, że Powiat 

starał się pozyskiwać środki na prace inwestycyjne wszędzie, gdzie było to możliwe. Środki 

otrzymane w ramach RPO, które pozyskano w roku 2007 zaczęły spływać dopiero w 2009 

roku. Dodał, że Starostwo nie może ponosić odpowiedzialność za opieszałość innych 

organów. Odpowiadając na pytanie odnośnie podziału środków z RPO, powiedział, że w 
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spotkaniach, o których mówił Radny Derejczyk, uczestniczyli także wójtowie i burmistrzowie 

z całego Powiatu Kłobuckiego. W programie uwzględniony był podział środków z RPO z 

przydziałem na poszczególne gminy. Gmina Miedźno była jedyną, która nie otrzymała z tych 

środków pieniędzy, ale za to Powiat zobowiązał się do wyremontowania, ze środków 

własnych, nawierzchni na odcinku Mokra – Miedźno. Przypomniał, że Wójt Gminy Miedźno 

– Pan Andrzej Szczypiór, wyraził zgodę na takie rozwiązanie. Przyznał, że nie jest 

kompetentny do tego, by oceniać, czy podział tych środków jest sprawiedliwy. Zaznaczył, że 

największa ilość dróg powiatowych występuje na terenie Gminy Krzepice i Gminy Lipie, a 

nie można powiedzieć, żeby tam inwestowano w drogi więcej niż w innych gminach na 

terenie Powiatu Kłobuckiego. Zakomunikował Radnym, że są w budżecie pewne środki 

zabezpieczone na remonty dróg, ale to, czy będą one przeznaczone na odcinki, o których 

wspominał przedmówca, przesądzać na dzień dzisiejszy nie można z prostej przyczyny –  

środki te są bardzo małe. 

 

Radny Piotr Derejczyk – zwracając się do Starosty, przypomniał, że gdyby Wójt Gminy 

Miedźno nie przystąpił do wspomnianego programu, wszystkie środki przeszłyby do trybu 

konkursowego. Zaznaczył, że zgoda Wójta Szczypióra warunkowana była wykonaniem przez 

Powiat inwestycji drogi 2022S. Przyznał, że została ona wykonana, ale nie w całości. Pozostał 

jeszcze kluczowy, strategiczny odcinek. 

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.  

 

Głosowało 21 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - ……………………..oddano 19  

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 2 

 

Uchwała Nr 22/III/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 

rok została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 
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PKT 18 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

Starosta Roman Minkina – poprosił Pana Tadeusza Pułkę, Dyrektora PZD w Kłobucku o 

udzielenie odpowiedzi na pytania Radnego Piotra Derejczyka oraz Radnej Małgorzaty 

Gworys. Następnie odpowiadając Radnemu Tomaszowi Szymańskiemu, powiedział, że temat 

współpracy gmin z powiatem przy odśnieżaniu dróg powiatowych pojawia się bardzo często. 

Sprawa ta była już omawiana na spotkaniu członków Zarządu Powiatu. Niestety pojawia się 

problem finansowy oraz kwestia organizacji takiej współpracy. Zapewnił, że temat jest 

otwarty. Odpowiadając na pytanie Radnego Zenona Witka zapewnił, że kwestia eksmisji 

rodziny Maklesów z budynku Domu Dziecka w Kłobucku jest sprawą priorytetową. Dobro 

dzieci jest najważniejsze. Z przykrością poinformował Radnych, że eksmisja może się odbyć 

tylko wtedy, gdy gmina zapewni eksmitowanym lokal zastępczy. Na dzień dzisiejszy Gmina 

Kłobuck nie posiada takiego lokalu. Przyznał, że rozważano już różne możliwości, m.in. 

zakup kontenera i przeniesienie do niego Państwa Maklesów, ale byłoby to jedynie 

rozwiązanie tymczasowe. Zapewnił, że jeśli tylko pojawi się lokal zastępczy, Państwo 

Maklesowie zostaną tam wyeksmitowani. 

 

Radny Zenon Witek – stwierdził, że znalezienie lokalu zastępczego trwa zbyt długo. Dodał, 

że nie musi być to lokal o wysokim standardzie. Sytuacja, w której znalazł się Dom Dziecka 

jest niedopuszczalna. Następnie poruszył temat odśnieżania. Powiedział: „Ja z tym walczyłem 

przez 4 lata i to nigdy nie doszło do skutku. Takie rozwiązanie, że np. jedzie jakiś tam środek 

transportu, który ma pług i on ma odśnieżyć to i po drodze jadąc, na jakieś tam powiedzmy, 

drogę i ulicę, po drodze ma odśnieżyć jest to nie do zrealizowania, nikt który wygrywa 

przetarg nie pozwoli, sam jak pojedzie tym swoim pojazdem lub jego pracownik, żeby on 

pchał śnieg, bo to są koszty, nikt mu za to nie zwróci; ale ja widzę pewne inne 

nieprawidłowości, z którymi walczyłem w poprzedniej kadencji – otóż, dlaczego do 

przetargu, i to chciałem właśnie powiedzieć Panu Dyrektorowi Pułce na Komisji Rolnictwa i 

Infrastruktury ale Pan Dyrektor nie miał czasu wtedy żeby być na tej Komisji, następna 

będzie dopiero może w połowie stycznia, więc może być już częściowo po zimie, dlatego 

dzisiaj chcę powiedzieć, dlaczego np. samochód, który jedzie i odśnieża śnieg – i o to 

walczyłem – nie ma numeru? Gdyby miał numer np. 7, wiadomo, przejeżdża Wieluńską i ma 

pług podniesiony, a siódemka ma mieć pług opuszczony. My nie wiemy, bo nie jesteśmy w 

stanie odczytać jego numerów rejestracyjnych, bo jest zasypany śniegiem – i tu jest ta 

nieprawidłowość. Nie wiem dlaczego Dyrektor Pułka tak bardzo broni się, żeby te samochody 

czy ciągniki były oznakowane, na szybie, wysoko, numerami. To jest pierwsza sprawa. Druga 
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sprawa – do odśnieżania używane są ciągniki rolnicze: mniejsze, większe, one mają płacone 

za motogodziny, bo tak miały w poprzedniej kadencji. Jeżeli się wygrywa przetarg w 

przetargu powinno być zaznaczone – nie motogodziny tylko kilometry przejechane, bo jeżeli 

jest nieuczciwy człowiek, który wygrał przetarg, zapali w stodole ciągnik wieczorem, a rano 

go wyłączy, motogodziny lecą. Ja w poprzedniej kadencji dowiedziałem się, że ciągnik nie 

ma licznika kilometrów, nie ma, a co za problem założyć? Chcesz odgarniać śnieg, chcesz 

brać udział w akcji, płacą Ci za to, i dobrze Ci płacą – proszę zamontować licznik, inaczej nie 

podchodzisz do przetargu. Przecież, jeżeli jest przetarg to warunki narzuca ten, który zleca 

pracę, a nie ten, który wykonuje – nie jest to żaden problem. Do dzisiaj to nie zostało 

zrobione. Wtedy taki samochód, powiedzmy, który leci przez Wręczycę, ale nie ma odgarniać 

na jakiejś drodze tam gminnej, czy innej, tylko powiatowej, niech sobie ma podniesiony pług, 

bo to jest nie do udowodnienia i zapłacenia, to co mówił Pan Radny Szymański, powinien 

mieć numer i wiadomo – leci tą drogą, pług jest podniesiony, ktoś zadzwoni – niech się 

tłumaczy, albo niech nie ma niezapłacone za to; a tutaj jest wydawanie pieniędzy, wyjechał, 

jeździł, całą noc, dwa dni, non stop jeździł, bo się kierowca zmieniał, a czy on jeździł nikt 

tego nie wie. Dziękuję.”2

 

Starosta Roman Minkina – wracając do sprawy Państwa Maklesów, nadmienił, że istnieje 

sądowy nakaz wstrzymania eksmisji do czasu zapewnienia przez Gminę Kłobuck lokalu 

socjalnego. Wszystko zależy od Burmistrza Kłobucka. 

 

Pan Tadeusz Pułka, Dyrektor PZD w Kłobucku – udzielając odpowiedzi Radnemu 

Derejczykowi odnośnie podziału rezerwy ogólnej i możliwości z niej skorzystania przez 

powiat, powiedział: „My z tej rezerwy żeśmy przez 3 lata korzystali, między innymi na most 

w Wąsoszu, gdzie otrzymaliśmy 780 000, w Żerdzinie 212 000 i na drogę Szyszków – Zbory 

też otrzymaliśmy 450 000. Po tych klęskowych sprawach, kiedy popłynęło dużo mostów, no 

niestety ministerstwo podjęło taką decyzję, że w pierwszej kolejności też będzie preferować 

obiekty właśnie inżynieryjne typu mosty. My na ten czas po odbudowie tych dwóch mostów 

nie mieliśmy aż obiektów takich mocno zniszczonych. Mamy dużo mostów już 

wyremontowanych. Te dwa, które były najgorsze mamy przebudowane i po prostu nie 

łapaliśmy się, można powiedzieć na listę. Natomiast składaliśmy wnioski dotyczące dróg, ale 

one były traktowane, tak jak tu już Pan Radny zauważył, że jakby w drugiej kolejności, ale te 

                                                 
2 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 
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potrzeby mostowe są tak duże, że ta pula środków, jaka jest do podziału przy ministerstwie 

jest zawsze wyczerpywana na te mosty i tutaj no już na te drogi; swego czasu 

występowaliśmy, nawet wspólnie z Powiatem Oleskim na drogę Starokrzepice – Bobrowa też 

nawet wtedy nie rozpatrywano wniosków drogowych tylko wnioski dotyczące obiektów 

mostowych. Natomiast obiekt, o którym tu Pan Radny wspominał, to jest wiadukt w 

Więckach, na pewno by się w tej puli zmieścił, no ale niestety tam jest wymóg, że musi być 

pozwolenie, a jak musi być pozwolenie to musi też być pełna dokumentacja i on nie jest w aż 

takim stanie tragicznym, ale wymagane byłoby tam, żeby był przynajmniej jakiś ciąg 

pieszych przy tym przejeździe, bo to głównie o to chodzi i no bariery na pewno nowe, i część 

jakaś tam chodnikowa. Być może, że trzeba będzie do tego tematu wrócić i opracować 

dokumentację – to jest pierwszy warunek, bo bez tego, po prostu nie ruszymy tego tematu. 

Jeżeli będzie taka wola i będą środki na to, to my taki projekt, po prostu, zlecimy go do 

opracowania. Natomiast, to co Pan wspominał tutaj o tej drodze Ostrowy – Kocin Stary, ona 

ma szanse tylko wtedy jeżeli tych środków zostanie z obiektów mostowych i jeszcze, przy 

takim wspólnym podejściu do tematu poprzez sąsiadujące samorządy – tu mówię o Powiecie 

Częstochowskim i o naszym Powiecie, i może wtedy byłaby ta szansa. Mówię, na dzień 

dzisiejszy na pewno nie, bo w ostatnim roku mieliśmy te szkody powodziowe i te powiaty 

tyle potraciły obiektów mostowych, że jak byliśmy na Kongresie Zarządców Dróg 

Powiatowych, wyraźnie nas przegłosowano i tylko chcą na obiekty mostowe i tak Rada 

Krajowa Zarządu Dróg Powiatowych podjęła taką decyzję i wnioskowała właśnie do Komisji 

Sejmowej też, żeby te mosty preferować i tak dalej jest.”3 Następnie odpowiadając na pytanie 

zadane przez Radną Małgorzatę Gworys, powiedział: „Sprawa ustawienia tych pojemników 

na piasek – no te co mieliśmy są ustawione. Możemy to rozważyć dopiero przy następnej 

zimie. Po prostu nie mamy teraz środków, a dwa pojemniki kupować to jest nawet, po prostu, 

nieopłacalne, bo przy większej ilości są, te ceny są, zawsze korzystniejsze.”4

 

Radna Małgorzata Gworys – stwierdziła, że skoro to jest aż tak duży koszt, to ona z własnych 

środków zapłaci za taką skrzynkę. Zadała pytanie, czy w takim razie chociaż zapewni dowóz 

piasku pod szkołę w Kulach. 

 

Pan Tadeusz Pułka – nadmienił, że PZD już kupował takie plastikowe skrzynki ale są one 

rozkradane. Następnie przeszedł do tematu współpracy przy odśnieżaniu. Stwierdził, że 

                                                 
3 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 
4 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 
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kwestia ta warta jest uwagi. Dodał, że ma dobre doświadczenia, jeżeli chodzi o współpracę z 

Wójtem Gminy Lipie. PZD zawsze chętnie pomoże zwłaszcza w trudnych sytuacjach poprzez 

dostarczenie cięższego sprzętu do odśnieżania lub przekazanie mieszanki. Przyznał, że dla 

niego jest to temat otwarty i warto do niego wrócić. Odpowiadając na pytanie zadane przez 

Radnego Zenona Witka, powiedział: „My w roku ubiegłym żeśmy te tabliczki ćwiczyli, bo u 

nas jest akurat podział na trasy. Pługopiaskarki mają przydzielone trasy i one jak wyjeżdżają, 

przyjeżdżają na obwód, bo przecież musi się załadować i czas wyjazdu jest wpisywany i 

pługopiaskarki rozliczane są za kilometry. Te tabliczki były za szybami, to wiadomo, że to 

jest zaśnieżone, jeżeli trzeba będzie jakieś numery faktycznie, możemy do nich wrócić. 

Natomiast sprzęt typu ciężkiego do odgarniania śniegu, ciągniki i inne są po prostu kierowane 

interwencyjnie i tu nie jest przypisana trasa tylko po prostu kierujemy. Jak jest gdzieś korek to 

czasami trzeba rzucić więcej tego sprzętu i gdybyśmy dzielili to na trasy to byłby problem. 

Być może te numery są jakimś tam rozwiązaniem; i dlaczego rozlicza się na motogodziny? 

Tak od lat rozliczamy i wszyscy tak rozliczają, sprzęt, który – typu ciągniki, równiarki. Po 

prostu tak się rozlicza i dyżurny dysponuje sprzętem, i kiedy ten wykonawca przyjeżdża na 

swoją robotę, melduje mu, że rozpoczyna robotę na tym i na tym odcinku, a później melduje 

mu, że jest robota wykonana. Kierownicy też doraźnie jeżdżą i kontrolują to. Ja sobie zdaję 

sobie sprawę, że czasami, w tym roku mieliśmy tyle takich zdarzeń – przejechał kilka razy a 

po nim, za godzinę było to samo, to była taka robota głupiego, bo to u nas wszyscy chcą żeby 

to zaraz było. W standardach utrzymania nie ma tak – droga III kategorii może być 

zaśnieżona na całej swojej długości, ważne żeby była przejezdna. Natomiast wszyscy 

chcieliby żeby było czarno, żeby było zaraz, natychmiast, a wtedy kiedy wieje nie 

powinniśmy nawet wyjeżdżać, bo robimy tylko skarpy wysokie, które jeszcze wyżej są 

później zasypywane, zasypywana jest droga i później jest problem. Na pewno sprawę tych 

numerów rozważymy i postaramy się do tych pojazdów doręczyć. Będzie przy każdym 

numerze, kto jest, jaki sprzęt i wtedy będzie możliwość społecznej jakiejś tam kontroli. Z 

resztą my tą kontrolę społeczną odczuwamy na bieżąco, bo ludzie nam dzwonią i zaraz 

mówią, co się dzieje”5

 

Starosta Roman Minkina – przyznał, że mieszkańcy sygnalizują sytuacje, kiedy to jedzie 

piaskarka z podniesionym pługiem. Problem ten przewija się bardzo często. Przyznał, że rok 

temu sam się spotkał z taką sytuacją, gdzie przez zasypaną ulicę 11 Listopada przejeżdżała 

                                                 
5 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 
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pługopiaskarka z podniesionym pługiem. Poinformował Radnych, że musiał interweniować u 

kierowcy tego pojazdu, by odśnieżył ulicę. Jak się później okazało ta pługopiaskarka miała za 

zadanie odśnieżyć odcinek pomiędzy Wręczycą Wielką, a Częstochową. To samo jest w 

gminach – to, że pojazdy mające odśnieżać ulice jeżdżą z podniesionym pługiem bardzo 

często oznacza, że zmierzają w kierunku drogi, którą zobligowani są odśnieżać. Stwierdził, że 

skala tego problemu zmniejszyłaby się, gdyby gminy zechciały współpracować z Powiatem. 

 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – nadmienił, że w Gminie Lipie takiego problemu nie ma, 

gdyż ciągnik należący do gminy odśnieża zarówno drogi gminne jak i te, które należą do 

powiatu.  Przy drogach powiatowych także mieszkają mieszkańcy Gminy Lipie. Dodał, że 

jeśli istnieje taka potrzeba to Powiat zawsze chętnie udziela pomocy. 

 

Radny Zenon Witek – zwracając się do Dyrektora PZD, powiedział, że mówiąc o licznikach 

nie miał na myśli ciężkiego sprzętu specjalistycznego, takiego jak wyrówniarki czy pługi 

wirnikowe, gdyż taki sprzęt często musi pracować w jednym miejscu. Stwierdził, że mówił o 

nowoczesnych ciągnikach rolniczych, które zaopatrzone są w koparki i to one powinny być 

zaopatrzone w liczniki. Odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora Pułki, powiedział, że jeśli 

każda maszyna odśnieżyłaby odcinek, który do niej należy to z pewnością byłby porządek. 

Dodał, że dużo jeździ po Powiecie i jeszcze nie widział żadnych kierowników, którzy 

kontrolowaliby odśnieżających pracowników. 

 

Pan Tadeusz Pułka – nadmienił, że dróg jest 370 kilometrów, więc trudno żeby Radny Witek 

mógł zauważyć taką kontrolę. 

 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zapewnił, że pomysł Radnego Witka odnośnie 

numerowania maszyn przeznaczonych do odśnieżania będzie zrealizowany. 

 

Starosta Roman Minkina – stwierdził, że jeśli Pan Tadeusz Pułka, Dyrektor PZD w jakiś 

sposób uraził Radnego Witka, to on, w jego imieniu, przeprasza. Zauważył, że zawsze gdy 

zaczyna się „akcja zima” wszyscy mają pretensje do osoby odpowiedzialnej za odśnieżanie 

dróg, czyli Dyrektora Pułki. 

 

Pan Marian Nowak, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – nawiązując do 

tematu dyżurów pielęgniarskich w niedziele, powiedział, że kilka lat temu było to 
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praktykowane i egzaminu nie zdało. Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje, że podstawą do 

działalności poza godzinami pracy ośrodków zdrowia są ambulatoria przyszpitalne, które 

działają w dni powszednie od godziny 18 do 8 dnia następnego, a w święta i dni wolne od 

pracy całodobowo. Są one podstawą do uzupełnienia działalności opieki zdrowotnej. 

Nadmienił, że drugi szczebel zabezpieczający zdrowie pacjentów tworzą pielęgniarki 

środowiskowe. Jeżeli ktoś jest niepełnosprawny lub nie może dotrzeć do ośrodka zdrowia z 

powodu aktualnego stanu zdrowia to opiekę nad taką osobą sprawuje właśnie pielęgniarka 

środowiskowa. Jeżeli jednak, z jakichś względów, usługi takiej nie może świadczyć 

pielęgniarka środowiskowa, możliwy jest dojazd lekarza lub pielęgniarki z ambulatorium, 

gdyż całodobowo dostępna jest karetka sanitarna. Dodał, że ewentualne niedzielne dyżury 

pielęgniarek musiałyby być łączone z dyżurami lekarzy. Kilka lat temu stosowane było to 

rozwiązanie, ale okazało się całkowicie nieopłacalne, gdyż zainteresowanie było znikome – 

kilka osób w okresie zachorowań. Następnie wyjaśnił kwestię zawierania kontraktów 

specjalistów z NFZ-em. Poinformował, że ZOZ posiada w tej chwili jedną poradnię – 

poradnię uzależnień, której wysokość kontraktu jest większa jak w latach ubiegłych. Kilka lat 

temu była ona finansowana na poziomie 900 złotych miesięcznie, w tej chwili jest to 2 500 

złotych. Nadmienił, że z informacji jakie uzyskał od specjalistów, wynika, że kontraktowanie 

na przyszły rok jest bardzo ciężkie. W Częstochowie zlikwidowano około 21 poradni. 

Stwierdził, że na terenie Powiatu Kłobuckiego największy problem jaki się w tej chwili 

pojawia to brak kontraktu dla diabetologii. Przyznał, że ma być ogłoszony dodatkowy 

konkurs – tematem zajął się już Starosta. Poinformował, że ginekologia nie została 

zakontraktowana w Miedźnie i Popowie. Wskazał, że zostały zakontraktowane nowe 

poradnie: nefrologiczna i wad postawy. Dodał, że ponadto zakontraktowane już są: 

okulistyka, laryngologia, chirurgia, neurologia, alergologia, dermatologia, zdrowie 

psychiczne. Przyznał, że kontraktowanie się przeciąga, jest końcówka grudnia, a nie 

wszystkie umowy są jeszcze podpisane. Nawet jeżeli negocjacje są już zakończone, to lekarz 

nie może mieć pewności, że podpisze z NFZ-em kontrakt. Wcześniej praktykowano, że po 

podpisaniu protokołu negocjacyjnego, który był załączany do umowy, można było mieć 

pewność, że taką umowę się dostanie. W tej chwili negocjacje się kończą, a oferta dalej 

pozostaje do ogłoszenia wyników. Często po ogłoszeniu tych wyników okazuje się, że 

poszczególni oferenci, mimo przejścia negocjacji, odpadli. Przyznał, że tak właśnie było w 

przypadku ginekologii w Miedźnie i Popowie. Wspomniał, że starano się także o kontrakty z 

urologii, ale ostatecznie nie zostały podpisane. Kontrakt na lecznictwo szpitalne został na tej 

samej wysokości, co rok temu. Natomiast znacznie zwiększono kontrakt na rehabilitację 
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ambulatoryjną, dzięki czemu niektóre z gabinetów będą funkcjonowały na dwie zmiany. 

Zakomunikował Radnym, że od stycznia zacznie funkcjonować fizjoterapia ambulatoryjna w 

Krzepicach, która także będzie funkcjonowała na dwie zmiany. Powiedział, że jest także 

dodatkowy kontrakt na próby wysiłkowe. To są wszystkie umowy kontraktowe, pozostałe są 

albo ryczałtowe albo kapitacyjne. 

 

Radny Jerzy Sądel – wspomniał, że na poprzedniej sesji Rady Powiatu Dyrektor Nowak 

twierdził, że dr Kudła też będzie miała podpisany kontrakt na okulistykę z NFZ-em. 

 

Pan Marian Nowak – powiedział, że według informacji, które posiada dwa podmioty 

zakontraktowały okulistykę – Pani dr Salamon i Pani dr Kudła. Natomiast, co do wysokości i 

podziału tego kontraktu, informacji nie posiada. 

 

Radny Marek Sawicki – przyznał, że rozmawiał z Panią dr Kudłą i może powiedzieć, że 

dostała mały kontrakt, który może zapewnić przyjęcia na kasę chorych raz w tygodniu. 

 

Pan Marian Nowak – stwierdził, że ważne że dopuszczono nowy kontrakt. Może w ciągu 

roku nastąpią jakieś renegocjacje. Trzeba zwrócić uwagę, że Fundusz nie ma pieniędzy i tnie 

wydatki, gdzie może. 

 

Radny Maciej Biernacki, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia 

– odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Dyrektora Nowaka, powiedział, że faktycznie 

Fundusz nie podpisał żadnego kontraktu z diabetologami. Poinformował, że rozmawiał w tej 

sprawie z Panem Dyrektorem Pakulskim, który obiecał, że zostanie rozpisane nowe 

postępowanie konkursowe dla obszaru Powiatu Kłobuckiego. Dodał, że nie może być tak, że 

mieszkańcy Powiatu Kłobuckiego pozostaną bez opieki diabetologicznej. Nadmienił, że to 

samo tyczy się ginekologii w Miedźnie i Popowie oraz urologii. Zakomunikował, iż 

dowiedział się, że wysokość kontraktów jest informacją niejawną, z czym, niestety, zgodzić 

się nie można, gdyż są to środki publiczne – ale taką politykę prowadzi NFZ. Zwrócił uwagę, 

że faworyzowanym powiatem jest Powiat Myszkowski, gdzie spora liczba podmiotów 

świadczy usługi w tych samych zakresach. Poinformował Radnych, że Starosta wystąpił z 

kilkoma pismami do Funduszu, sygnalizując potrzeby Powiatu Kłobuckiego. Wyraził 

nadzieję, że sugestie Starosty zostaną uwzględniony przez NFZ. 
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Pan Marian Nowak – wspomniał, że poradnia logopedyczna została zakontraktowana w 

Krzepicach, natomiast w Kłobucku już nie. 

 

Radny Zenon Witek – wyraził zdziwienie, że NFZ nie zakontraktował poradni 

diabetologicznej. Zwracając się do Dyrektora Nowaka, zadał pytanie, jak Fundusz 

argumentował brak poradni diabetologicznej dla całego Powiatu Kłobuckiego. Zarówno w 

Powiecie Kłobuckim, jak i w innych rejonach Polski na cukrzycę choruje ogromna rzesza 

ludzi. Cukrzyca jest chorobą bardzo poważną i nieprawidłowo prowadzony pacjent może 

nawet stracić życie. 

 

Radny Maciej Biernacki – nadmienił, że NFZ odrzucił ofertę Pana dr Szydy z powodów 

formalnych. W jego ofercie występowały błędy w godzinach przyjęć, a więc NFZ odrzucił 

jego ofertę z błahych powodów. Niestety więcej ofert z terenu Powiatu Kłobuckiego nie było. 

Przypomniał, że otrzymał zapewnienie, że konkurs będzie ponownie rozpisany w tym 

zakresie. 

 

Pan Marian Nowak – poinformował, że składanie ofert jest bardzo skomplikowane i poległo 

na tym sporo poradni. Przyznał, że w ofertach trzeba udzielić wszelkich szczegółowych 

informacji i wystarczy jeden błąd, by komputer odrzucił taką ofertę. Po zakończeniu 

procedury konkursowej, jeśli Fundusz posiada jeszcze jakieś środki finansowe, organizuje 

dodatkowe konkursy dla specjalistów, których brakuje na danym terenie. Dopóki Fundusz nie 

zakończy pierwszej procedury konkursowej, dopóty nie ogłosi następnej. 

 

Radny Zenon Witek – wracając do tematu diabetologii, powiedział, że nie wie jak Dyrektor 

Nowak podpisywał umowy ze specjalistami, że w tak licznym powiecie jak Powiat Kłobucki, 

chorych na cukrzycę ma leczyć jeden lekarz. Zwracając się do Dyrektora Nowaka, stwierdził, 

że pozbawił on pomocy diabetologa parę tysięcy ludzi chorych na cukrzycę. 

 

Pan Marian Nowak – stwierdził, że Radny Witek w złą stronę kieruje swoje żale. To nie 

dyrekcja ZOZ-u podpisuje umowę z lekarzami tylko NFZ. Dyrekcja podpisuje z lekarzami 

jedynie umowy na dzierżawę lokalu. 

 

Radny Zenon Witek – zauważył, że Dyrektor Nowak podpisuje umowy na lokale ze 

specjalistami, którzy z kolei podpisują umowy z NFZ-em. Dodał, że logiczne jest, że jeśli 
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Dyrektor Nowak podpisałby umowę na lokal z trzema, czterema specjalistami z zakresu 

diabetologii, to z pewnością staraliby się o kontrakty z NFZ-em. 

 

Pan Marian Nowak – poinformował Radnego Witka, że nawet bez umowy o lokal specjaliści 

mogą negocjować z NFZ-em kontrakty. 

 

Radny Marek Sawicki – powiedział, że przychodnie specjalistyczne działają od godziny 8 do 

18 i jest to czas, który specjalista musi poświęcić pacjentom. Wyraził przekonanie, że oferta 

dr Szydy nie została odrzucona dlatego, że Fundusz uznał, że czas przyjmowania pacjentów 

jest zbyt krótki. Najprawdopodobniej, przykładowo, w ofercie wpisano godziny od 12 do 

1515, co jest już niezgodne z wymogami NFZ-u. Dodał, że wina leży po stronie oferenta –     

dr Szydy. 

 

Radny Zenon Witek – wina dyrekcji ZOZ-u polega na tym, że nie stworzyła oferty, że 

poszukuje się diabetologa do przychodni specjalistycznej w Kłobucku. Nadmienił, że jeden 

lekarz diabetolog to za mało. 

 

Radny Marek Sawicki – poinformował Radnego Witka, że specjalistyka już nie wchodzi w 

ramach kontraktu i każdy lekarz specjalista ma szansę otrzymać dzierżawę gabinetów 

przychodni w Kłobucku lub w innym miejscu. Dodał, że nie było takiej sytuacji, że zgłasza 

się dany specjalista np. kardiolog i zgłasza chęć wynajęcia pomieszczenia i otrzymuje decyzję 

odmowną. 

 

Pan Marian Nowak – zapewnił, że istnieje możliwość podnajmu lokalu, lub też 

funkcjonowania w jednym gabinecie kilku poradni. Dla nowofunkcjonujących poradni nie 

tworzono nowych gabinetów tylko właśnie na bazie dotychczasowych pomieszczeń powstają 

nowe poradnie specjalistyczne. 

 

Radny Jerzy Sądel – wyraził zdanie, że Radni Rady Powiatu powinni podjąć wszelkie kroki i 

to na różnych płaszczyznach, żeby zapewnić mieszkańcom stosowną opiekę. 

 

Starosta Roman Minkina – nadmienił, że wystosował już odpowiednie pisma do Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Zapewnił, że Zarząd zrobi wszystko, by mieszkańcy Powiatu 

Kłobuckiego mieli zapewnioną fachową opiekę medyczną. 
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Radny Tomasz Majchrowski – zwrócił uwagę, że Radny Marek Sawicki wspomniał o 

wolnych lokalach gotowych do wynajęcia przez specjalistów. Zwracając się do Dyrektora 

Nowaka, zadał pytanie, czy są jeszcze jakieś wolne lokale w rejonie Kłobucka, które można 

by wynająć pod prowadzenie gabinetu. 

 

Pan Marian Nowak – odpowiedział, że są wolne lokale tyle tylko, że nie w przychodni 

specjalistycznej. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rada Powiatu podjęła decyzje, że 

gabinety kłobuckiej przychodni mają być dzierżawione przez dotychczasowych dzierżawców. 

Adresy wszystkich wolnych lokali, które wchodzą w skład zasobów kłobuckiego ZOZ-u są 

umieszczone na stronie internetowej ZOZ-u. 

 

Radny Tomasz Majchrowski – zadał pytanie, czy jest jakaś szansa na obniżenie czynszu za 

wynajem lokali albo, czy chociaż niektóre poradnie mogłyby liczyć na zmniejszenie kwoty 

czynszu. Nadmienił, że poradnie nie mają charakteru komercyjnego. 

 

Pan Marian Nowak – powiedział, że taka sytuacje najprawdopodobniej jest prawnie 

niemożliwa. 

 

PKT 19 – Wnioski i zapytania mieszkańców 

Pan Czesław Gizler – wyraził swoje niezadowolenie z powodu decyzji wydanej przez 

Powiatową Straż Pożarną w Kłobucku, nakazującą usunięcie przez niego materiałów 

łatwopalnych z korytarza lokalu, w którym mieści się jego mieszkanie. Zapewnił, że nie 

składuje on żadnych materiałów łatwopalnych. Dodał, że Pani Kamila Pudełko, Starszy 

Strażak Straży Pożarnej w Kłobucku wydała niezgodną z prawem decyzję. Zwrócił się z 

prośbą do Pana Zbigniewa Desperaka, Zastępcy Komendanta Straży Pożarnej w Kłobucku o 

zajęcie się tą sprawą. 

 

Pan Zbigniew Desperak, Zastępca Komendanta Straży Pożarnej w Kłobucku – przyznał, że 

nie miał informacji, że ta sprawa będzie poruszana na sesji i nie posiada w chwili obecnej 

stosownej dokumentacji. Przedstawił pokrótce czego sprawa dotyczy. Zapewnił Pana Gizlera, 

że jeszcze raz zajmie się jego sprawą. 

  

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zarządził 5 minut przerwy. 
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O godzinie 1240 ogłoszono przerwę. Obrady zostały wznowione o godzinie 1255. 

 

PKT 20 – Wnioski i oświadczenia Radnych 

Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – przypomniał sprawę, która poruszana była podczas sesji 

w ubiegłej kadencji. Temat dotyczy Pana Buchlińskiego, mieszkającego w byłym internacie 

Zespołu Szkół w Krzepicach. Pan Buchliński jest osobą samotną i schorowaną, mieszkającą 

w niewielkim lokalu, pozbawionym zaplecza sanitarnego i mediów. Złożył podziękowania w 

kierunku osób, które pomogły temu Panu zamianę wynajmowanego pomieszczenia na inny 

lokal. Szczególne podziękowania złożył Panu Grzegorzowi Mastalerzowi, Dyrektorowi 

Zespołu Szkół w Krzepicach, Panu Maciejowi Kukowi, Naczelnikowi Wydziału Geodezji, 

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz członkom Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – złożył życzenia noworoczne. 

 

Starosta Roman Minkina – złożył wszystkim Radnym i zaproszonym gościom życzenia 

noworoczne. 

 

PKT 21 – Zakończenie III Sesji Rady Powiatu 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku Zbigniew Pilśniak, realizując czynności 

proceduralne, zamknął obrady III Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.   

                                                              

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu  

                                                                                                              w  Kłobucku 

                                                                                                          Zbigniew Pilśniak 

 

Protokołowała: 

Joanna Pacha 

 

Treść załączników dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku w pokoju nr 12. 
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